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Монгол улсад Ус цаг уурын алба үүсч хөгжсөний түүхт 95 жилийн ой 2019 оны 3 дугаар сарын 16-наас 23-ны 

өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Энэхүү ойн хүрээнд салбарын төв орон нутгийн байгууллагуудын хооронд спортын 5 

төрлөөр тэмцээн болж, хурд хүч, авхаалж самбаагаа сорьлоо.  Дөрвөн өдрийн турш үргэлжилсэн уг тэмцээнээр 

багийн дүнгээр 1-р байрыг Өвөрхангай аймгийн УЦУОШГ, 2-р байрыг ЦУОШГ, 3-р байрыг МУИС-ийн баг хамт 

олон эзэллээ.  

 

Монгол улсад Ус цаг уурын алба үүсч хөгжсөний 95 жилийн ой болов 



  

 
 
Түүнлэн 95 жилийн ойн Баярын хурлын үеэр тус салбарт ажиллаж байсан ахмадууд болон одоо 
ажиллаж буй ажилтан албан хаагч нарт шагналын хур бууж, энгэрээ мялаалаа. Тодруулбал, “АЛТАН 
ГАДАС” одонгоор Баянхонгор аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн ахмад настан 
Д.Нэргүй, “Байгаль Орчны тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр Хөвсгөл аймгийн Ус, цаг уур орчны 
шинжилгээний төвийн  дарга Г.Адъяасүрэн, Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын Ахмад настан 
Хасбазар Отгонхорлоо, Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн  ахмад настан Нямжав 
Отгон, Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн  ахмад настан Ж. Баасан, Байгаль орчин, 
хэмжил зүйн төв лабораторийн ахмад настан Д. Сарантуяа, Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв 
лабораторийн ахмад настан Л.Лхагваа, Дундговь аймгийн Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төвийн  
Мандалговь Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч Д.Батсайхан, Ховд аймгийн Ус, цаг уур орчны 
шинжилгээний төвийн  Алтай-Бодонч ус судлалын харуулын техникч Ц.Төмөр-очир, Архангай аймгийн 
Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн Өндөр настан  Ш.Баатар, Архангай аймгийн Ус цаг уур, орчны 
шинжилгээний төвийн Өндөр настан Ц.Ганбаатар, Өвөрхангай аймгийн Ус, цаг уур орчны 
шинжилгээний төвийн  Баруунбаян-Улаан цаг уурын өртөөнд техникч Н.Цэцэгсүрэн нар шагнагдлаа. 

 

 

Монгол улсад Ус цаг уурын алба үүсч хөгжсөний 95 жилийн ой болов 



  

 
 

Дэлхийн Цаг уурын байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга                                                                                

Петтер Тааласын илгээлт 

 
Дэлхийн цаг уурын байгууллага, түүний гишүүн орнууд 1963 оноос эхлэн жил бүрийн 3 дугаар сарын 23-нд 
тухайн үеийнхээ тулгамдсан нэгэн чухал сэдвийн дор дэлхийн цаг уурын өдрийг ёслол төгөлдөр тэмдэглэн 
өнгөрүүлдэг уламжлалтай билээ.  
 2019 оны дэлхийн цаг уурын өдрийн сэдвийг ДЦУБ-ын Гүйцэтгэх Зөвлөлийн 70 дугаар чуулганаар “Нар, Эх 
дэлхий, Цаг агаар” хэмээн тогтсон билээ.  
Нар бол дэлхий дээрх бүхий л амьдралын эх булаг болох эрчим хүчийг өгдөг бөгөөд цаг агаар, далай тэнгисийн 
урсгал болон усны эргэцийн хөдөлгөгч хүч болж байдаг. Нар бидэнд сэтгэлийн баяр цэнгэлийг өгч, өдөр тутмын 
үйл ажиллагаанд нөлөөлөн, дуу хөгжим, уран зураг, урлагийн шинэ санаа өгөх сэдэл болдог.  
Дэлхийгээс ойролцоогоор 150 сая километрийн зайд орших Нар хэмээх од нь манай дэлхийн амьд 
организмуудыг дулаанаар тэтгэж байдаг бөгөөд нарны системийн гол цөм юм. Энэхүү плазман халуун 
бөмбөлөг 4.5 тэрбум жилийн туршид дэлхий дээрх амьдрал болон цаг агаар, уур амьсгалыг жолоодогч хүчин 
зүйл байсаар ирсэн билээ. 
Дэлхийн далайн усны дулаан агуулалтыг нэмэгдүүлж, мөстлийг хайлахад хүргэж байгаа дэлхийн дундаж 
температурын өсөлт нь агаарт удаан хугацаагаар хадгалагддаг хүлэмжийн хийн ихсэлттэй холбоотой юм. 
Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн агууламж 2017 онд нэг саяд 405.5 нэгжид (ppm) хүрсэн бөгөөд улам бүр 
нэмэгдсээр байна. 
Үүний улмаас 1990 оноос хойш уур амьсгалын дулааралд хүргэж байгаа хүлэмжийн хийн цацрагийн ачааллын 
нийт хэмжээ 41%-аар өссөн байна. Өнгөрсөн арван жилд цацрагийн ачааллын өсөлтийн 82% -ийг зөвхөн 
нүүрсхүчлийн хий эзэлж байна. 
Агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийн өсөлтийн одоогийн чиг хандлага хэвээр үргэлжилбэл энэ 
зууны эцэс гэхэд дэлхийн дундаж агаарын температур 3-50C-аар нэмэгдэх болно. Энэ нь дэлхийн дундаж 
температурын өсөлтийг 20C-аас бага байлгах, болж өгвөл 1.50C-ын дотор барих зорилт тавиад байгаа Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн Парисын хэлэлцээрийн зорилтоос дээгүүр байна. 
Уур амьсгалын өөрчлөлт нь хэт халалтыг нэмэгдүүлж, орон нутгийн түвшинд төдийгүй үндэсний, бүс нутгийн 
болон дэлхийн түвшинд хоногийн агаарын температурын шинэ  дээд хэмжээг буй болоход хүргэж байна.  
Дэлхийн уур амьсгалын загваруудын тооцоогоор манай гарагийн ихэнх бүс нутагт дундаж температур нэмэгдэх, 
хүн ам ихээр суурьшсан бүсүүдэд хэт халуун болох, зарим бүс нутагт эрчимтэй хур тунадас ордог болох, хур 
тунадасны хомсдол болох буюу гандуу болох магадлал нэмэгдэж байна. Уур амьсгалаас үүдэлтэй хүн амын 
эрүүл мэнд, амьжиргаа, хүнсний аюулгүй байдал, усан хангамж, нийгмийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн 
өсөлтөд учрах эрсдэлүүд нэмэгдэх хандлагатай байна.  
Нар бол үүлэрхэг цаг агаартай үед ч  ашиглаж болох сэргээгдэх эрчим хүчний  нэг чухал эх үүсвэр. Нарны 
эрчим хүчийг өдгөө ч дэлхий даяар хэрэглэж байгаа бөгөөд цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, эсвэл 
дулаацуулах, усыг цэвэршүүлэх зэрэгт хамгийн түгээмэл эх үүсвэр болоод байна. 
Дэлхий системд суурилсан ДЦУБ-ын хамтын нийгэмлэгийн бодлого нь улс орнуудыг цаг агаар, уур амьсгал, ус 
судлал, далай болон хүрээлэн буй орчны асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нь хамгийн сайн шинжлэх ухааны болон 
шуурхай үйлчилгээний дэмжлэг болж өгөх юм. 

      2019 оны Дэлхийн Цаг уурын өдөр 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДӨРТ: 

 
Усны асуудалтай  хэнийг ч орхигдуулахгүй байя  

 
 

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 6-д 2030 оны түвшинд усыг бүгдэд хүрэлцээтэй болгоё (By 2030, 

achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all) гэж тунхагласан ба өөрөөр 
тайлбарлавал усны асуудалтай нэг ч хүн үлдээхгүй байхаар усны тогтвортой менежменттэй больё гэж 
ойрын ирээдүйн зорилтыг тодорхойлсон байдаг.   

Тогтвортой Хөгжлийн энэхүү зорилтоос үүдэн энэ жилийн, 2019 оны дэлхийн усны өдрийг уриа, 
сэдвийг “Усны асуудалтай  хэнийг ч орхигдуулахгүй байя” гэж тодорхойлсон болно.   

Иймд юуны өмнө устай холбоотой Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын талаар зарим ойлголт, 
тодорхойлолтуудыг эргэн дурьдая. 2015 онд НҮБ-ын гишүүн орнуудын баталсан 2030-Зорилт, 
тулгамдсан асуудлууд хэмээх баримт бичгийн Зорилго 6-г  дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг: 
Зорилго 6. Ус ба ариун цэврийн байгууламжын тогтвортой менежмент,  хүрээлцээтэй 
байдлыг хангах, улмаар  энэ ерөнхий зорилтыг цаашлаад: 
   

- Зорилго 6.1: 2030 оны түвшинд бүх нийтээр цэвэр, аюулгүй ундны усыг  эрх тэгш хүртэлх 
боломжтой болно,  

- Зорилго 6.2: 2030 оны түвшинд бүх нийтээр шаардлага хангасан эрүүл ахуй, ариун цэврийн 
байгууламжаар хангагдана.  

- Зорилт 6.5: 2030,оны бүх түвшинд усны нөөцийн тогтвортой менежментийг 
хэрэгжүүлэх гэх мэтээр нарийвчилсан нь бий.  

 
 
 

 
 
 
 

Тогтвортой Хөгжлийн дээрх зорилтууд англиар “safe water” буюу аюулгүй байдлыг хангасан ус 
гэсэн нэр томъёо, тодорхойлолт хэрэглэдэг.  Ундны усны үйлчилгээ,  хангамжийн менежментийг зүй 
зохистой, найдвартай хийхийг  Цэвэр, аюулгүй байдлыг хангасан ус (safe water) гэж тодорхойлж байна.  
Өөрөөр хэлбэл, хэрэгцээ, шаардлагатай үед хүртээмжтэй,  хангалттай байдаг, бохирдоогүй цэвэр усыг 
хэлээд байна. 
 

Өнөөдөр ойролцоогоор 1.8 тэрбум хүн цэвэр, аюулгүй ундны усаар болон ариун цэврийн 
шаардлага хангасан байгууламжаар гачигдаж, дутагдсаар байна. Эдгээр хүмүүс аргагүй эрхэнд 
бохирдсон, чанарын шаардлага хангаагүй усыг хэрэглэхэд хүрч, эрүүл мэндээр хохирч байна. 
Янз бүрийн нөхцөл шалтгаанаар олон зуун, мянга, сая хүмүүсийн усны асуудлыг шийдэж чадахгүй 
орхигдуулахад хүрсээр байгаа тул  (тухайлбал эмзэг бүлэг, дүрвэгсэд) 2019 оны Дэлхийн усны 



өдрийг “Усны асуудалтай  хэнийг ч орхигдуулахгүй байя” сэдэв, уриан дор тэмдэглэхээр 
шийдвэрлэсэн байна. 

 
Тогтвортой хөгжилийн зарчимд хүн төрөлхтөн, улс орон бүр хөгжил, дэвшилд хүрхийн хэрээр 

түүнийхээ үр шимийг хүр бүр хүртэх ёстой гэж үздэг. Тухайлбал, усны асуудлаар ихээхэн хэмжээний 
хөрөнгө мөнгө, хүн хүч зарж, тодорхой хөгжил дэвшилд хүрсэн бол тэр хэмжээгээр хүр бүр усныхаа 
асуудлыг ямар нэг хэлбэрээр, тодорхой түвшинд шийдүүлсэн байх нь.  
 

Гэтэл өнөөдөр дэлхий дээр хүмүүс хэдэн зуун сая, тэр бумаараа аюулгүй, хүртээмжтэй усаар 
гачигдсаар л байна. Дэлхийн түвшид гаргасан зарим тоо баримт.  

  

• Өнөөдөр дэлхий дээр 2.1 тэрбум хүн гэр орондоо аюулгүй, хүрэлцээтэй унд, усаар  ахуйн 

усаар гачигдаж байна. 

 
 
 
 

• 4 дунд сургуулийн нэгд сурагчид ундны эх үүсвэргүй, эсвэл 
шаардлага хангаагүй устай байж цангаж явна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Муу ус болон шаардлага хангаагүй ариун цэврийн байгууламжаас голлон шалтгаалж  

дэлхий дээр өдөр бүр 5 нас хүрээгүй 700 хүүхэд суулга өвчнөөр эндэж байна.  

• Шаардлага хангаагүй усны үүсвэр бүхий нийт хүн амын  80% хөдөө, орон нутаг амьдарч 

байна.  

• Ус хангамжийн шугаманд холбогдоогүй, усаа гаднаас зөөдөг 10 гэр бүлийн 8-д ус зөөх 

ажлыг охид, эмэгтэйчүүд гүйцэтгэдэг гэнэ.  

• 68.5 сая хүн усны гачаалаас болж орон гэрээ орхиход хүрсэн ба 2030 оны үед 700 сая 

орчим хүн усны гачаалаас шалтгаалан дүрвэн нүүх төлөвтэй байна.  

• Ойролцоогоор 159 сая хүн гол, горхи, нуур, цөөрөм зэрэг ил задгай буюу гадаргын уснаас 

шууд ундны усныхаа хэрэгцээг хангаж байна. 

• Дэлхийн хүн амын 3/2 буюу 4 тэрбум орчим хүн жилдээ доод тал нэг сар орчим хугацаагаар 

унд, усаар гачигдаж байна.  

 
 

 
 

• Баян, бололцоотой хэсэг нь устай холбоотой, чанартай элдэв үйлчилгээг 

харьцангуй бага өртөгөөр хүртдэг байхад харин ядуус ижил төсөөтэй, заримдаа бүр дор 

үйлчилгээг илүү өндөр үнээр авч байдаг ерөнхий хандлага  байна. 

 

Унд, усны асуудлаар эмэгтэйчүүд, хүүхэд, дүрвэгсэд, үндэстний цөөнх, тахир дутуу иргэд, ядуус 
зэрэг эмзэг бүлгийхэнийг үл тоох, ялгаварлан гадуурхах байдал ажиглагдсаар байна.  



 
Эндээс, хэн нэгний усны асуудлыг орхигдуулах болсон шалтгаануудыг өрөнхийдөө дараах 

байдлаар тодорхойлсон байна.  Үүнд:  

• Жендэр, хүйсийн байдал 

• Арьс өнгө, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, гарал үүсэл, хэл, ёс заншил гэх мэт байдлаар ялгаварлах 

• Тахир дутуу, өндөр настан, эрүүл мэндийн байдал  
• Өмч хөрөнгө, орон байрны ялгаа, эзэмшил, эдийн засаг, нийгмийн байдал зэрэг нөхцөл, шалтгаанаар 

хүмүүсийг ялгаварлан, тэдний усны асуудлыг орхигдуулах явдал элбэг байна.  
 

Эндээс үзэхэд янз бүрийн давхарга, бүлгийн хүмүүсийн усны асуудлыг янз бүрийн шалтгаанаар 
орхигдуулдаг байх нь. Өнөөг хүртэл усны чиглэлээр гаргаж буй бүхий л хүч чармайлт тэдэнд төдийлөн 
хүрэхгүй буй байдал дэлхий даяар ажиглагдаж байна. Иймд асуудлыг орхигдуулсан бүлгийн 
төлөөллийг шууд болон  иргэний нийгмийн төлөөллөөр дамжуулан  шийдвэр гаргах түвшинд аль болох 
түлхүү гаргаж ирэх, оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Үүнд олон нийтийн мэдээлэл, 
сурталчилгаа, олон нийтийн болон иргэний байгууллагын эрх мэдэл, байр суурь, идэвхи зүтгэл маш 
чухал.  

 
Түүнчлэн байгаль орчны доройтол, эвдрэл сүйрэл, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүн амын өсөлт, 

элдэв зөрчил маргаан, сөргөлдөөн,  гамшгаас үүдэлтэй нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн, дүрвэлт зэрэг 
асуудлууд ямар нэг хэмжээгээр хүмүүсийн усны асуудлыг орхигдуулах, ялгаварлахад хүргэдэг нөхцөл, 
шалтгаан гэж бас үздэг байна.    
 

Ер нь хувь хүн хийгээд хэн нэгний усны асуудлыг орхигдуулж, ялгаварлаж байгаа бол хүний 
эрхийн түгээмэл тунхаглалыг зөрчсөн, хөндсөн хэрэгт холбогдоно. 2010 онд НҮБ-ээс “... цэвэр, аюулгүй 
ундны усаар хангагдах эрх нь хүний эрхийн нэг амин чухал эрх ... ” гэж хүлээн зөвшөөрсөн ба үүнд 
ундны ус, хувийн ариун цэвэр сахих усаар хангагдах,  угааж цэвэрлэх, хоол хүнс боловсруулах ус орно 
гэсэн байна.  

Монгол улс 2015 онд НҮБ-ын гишүүн орнуудын нэгэн адил “Зорилт-2030” хөтөлбөрт нэгдэж, 
улмаар 2016 оны 2 дугаар сард Монголын улсын Их хурал Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн урт 
хугацааны хөтөлбөрийг баталсан байдаг.  

Монголд Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд, түүнчлэн устай холбоотой зорилтуудыг ханган 
биелүүлэхэд  дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Зорилт-2030-ыг Монгол улсад хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх нь”(‘Supporting the Implementation of the 2030 Agenda in Mongolia’) хэмээх НҮБХХ-ийн төсөл 
хэрэгждэг  байна. Энэхүү төслийн хүрээнд Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг Монгол улсад ханган 
биелүүлэхэд учирах магадлалтай хүндрэлүүдийг даарх байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд:  
 

1. Салбар, яам, байгууллагуудын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааны тодорхой бус 
байдал ба тэдгээрийн хүний нөөцийн хязгаалагдмал байдал ; 

2. Үнэ өртөг, санхүүжилтийн бодит тооцоо, бодлогын учир,  дутагдалтай байдал; 
3. Богино хугацааны төлөвлөлт, бодлого тааруу; 
4. Орон нутгийн удирдлагын систем ба бүс нутаг, салбар хоорондын уялдаа холбоо  сул ;  
5. Шийдвэр гаргах түвшин дэх хяналт, үнэлгээний систем нь нэгдмэл байдал хангагдаагүй  ; 
6. Сонирхогч, оролцогч талуудын оролцоо хязгаарлагдмал зэрэг хүндрүүлүүдийг тоочсон ба 

эдгээр нь мөн л устай холбоотой зорилт, асуудал дээр ажиглагдаж байдаг.  
 

Дэлхийн хэмжээнд тодорхойлосон дээр дурьдсан нөхцөл, шалтгаан Монголд байна уу ?.  
Манай улс ард иргэдээ унд, усаар хангах, ундны асуудлыг шийдвэрлэхэдээ хүйс, үндэс угсаа, 

шашин шүтлэгийн хувьд ялгаварлах явдал үгүй байх. 
 

Харин өмч хөрөнгө, орон байрын ялгаа, эзэмшил, эдийн засаг, нийгмийн байдал зэрэг нөхцөлөөр 
хүмүүсийг ялгаварлан, орхигдуулах явдал элбэг байна. Хамгийн гол нь аль нэг хороо, сум, сургууль 
хөрөнгө мөнгө, санхүүжилтээс шалтгаалан зарим эмзэг бүлгийн усны асуудлыг шийдэж чадахгүй 
байдалд хүрэх тохиолдолууд бий.  



 
Төвлөрсөн системтэй хот суурин эсвэл хөдөөгийн сум, багийн ард иргэдийн усны асуудал 

эрс ялгаатай бол малчдын хүн, малын ундны усны асуудлыг шийдэж буй байдал чадалтай 
чадалгүй, хөрөнгөтэй хөрөнгүйгээр ялгарах жишээтэй. Жишээ нь тодорхой эзэмшилтэй 
бэлчээрийн худгийн асуудал байна. Суурин газар зөөврийн ус, худгаар ундны асуудал шийдэх 
байдлын хувьд сүүлийн жилүүдэд зөөврийн худагт картаар үйлчлэх болсноор ихээхэн дэвшил 
гарсныг зарим аймгийн ард иргэд ярьж байна (Хэнтий, Дорноговь аймаг). Дуртай үедээ ирж усаа 
авч, усанд дугаарлан цаг алдахаа больсон гэх мэт.  Ихэнх эмнэлэгийн байгууллагууд ундны усны 
шүүлтүүр бүхий автомат төхөөрөмж чөлөөтэй тавьж өвчтөн, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг тодорхой 
хэмжээгээр хангадаг болсон байна. Аль болохоор бүгдэд хүрэх гээд зүтгэж, тодорхой үр дүн 
харагдаж, мэдрэгдээд байгаа нь ихээхэн сайшаалтай юм.  

 
Бүгдэд хүрч ажиллах, хэнийг ч үлдээлгүй усны асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд одоо юу хийх 

шаардлагатай вэ? 
Юуны өмнө эмзэг бүлгийнхэнд чиглэсэн арга хэмжээ авч эхлэх хэрэгтэй. Тэдний зовлон жаргал, 

асуудлыг ойлгож, сонсож, шийдвэр гаргах түвшинд хүргэж шийдвэрлэх. 
Усаар хангагдах хамгийн наад захын, хүний түгээмэл эрхийг ханган биелүүлэх, хангалттай 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх, хэрэгцээ, гачигдалд нь чиглэсэн үр дүнтэй, бодит арга 
хэмжээнүүдийг авах талаар зохицуулах дүрэм журам, хууль эрхийн орчинд тусган,  боловсронгуй 
болгож, асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. 

Эрх мэдэлтэй, хөрөнгө мөнгөтэй нь усны асуудлаа шийдээд яваад байхад зарим бүс нутагт, улс 
орон эсвэл, хөдөө орон нутагт, нийгмийн эмзэг бүлгийн унд, усан хангамжийн асуудал улам хүндэрсээр 
байна.  

Ихэвчлэн хөрөнгө мөнгө дутагдалтай холбогдож эмзэг бүлэгт хүрч чадахгүй байхын зэрэгцээ 
төлөвлөсөн бага мөнгөө оновчтой чиглүүлж зарцуулж чадахгүй, эзэндээ хүрэхгүй, хууль эрхзүйн, бүтэц 
зохион байгуулалтын дутагдал, сэтгэл,  санаачлага дутах ч асуудал, шалтгаанууд ч бий.  
 
 Дээр дурьдсан эмзэг бүлэгтэй холбоотой шалтгаанаар  унд, усны асуудлаар бүгдэд хүрч 
ажиллаж чадахгүй байхын зэрэгцээ байгаль орчны доройтол, эвдрэл сүйрэл, уур амьсгалын өөрчлөлт, 
хүн амын өсөлт зэрэг өргөн хүрээний асуудлаас хамааран унд усны асуудлыг бүх нийтээр 
шийдвэрлэхэд хүндрэл учирч, хэн нэгийг орхигдуулж байгаа нь ойлгомжтой. Манай орны хувьд уул 
уурхайн эмх замбараагүй, хяналтгүй ашиглалтын улмаас тодорхой нутаг орн, сум, багийн хүн, малын 
ундны асуудлыг хүндрүүлсэн тохиолдол өчнөөн бий. Энэ талаар сүүлийн бараг 20-30 жил дээр, доргүй 
ярьсан ч өнөөдөр байдал бараг хэвээр байна.  
 Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбогдож зарим нутаг орон, хүн ам, бүлэг хүмүүсийн усны асуудлыг 
шийдвэрлэж чадалгүй, орхигдуулж буй нөхцөл байдал байгаа нь тодорхой.  Энд уур амьсгалын дасан 
зохицол арга технологи, энэ талаар гарсан элдэв шийдвэр, санал, боломжууд маш чухал. Энэ 
чиглэлээр мөн ч их ярьж бичиж, баримт бичиг, цаас, шийдвэрүүд гарсан ч бодит ажиллаж болж хэн нэг 
малчны, нэг тариаланчын усны асуудлыг шийдсэн нь тун ховор. Уул нь усаар гачигдаж буй бүлэг 
малчдын дунд нэг хөв бариад, түүнийгээ тогтвортой ашиглаж байгаа бол орхигдуулсан нэгний усны 
асуудлыг шийдэж буй хэрэг эсвэл өндөр уулын бүсэд мөнх цас мөсний хайлалтын усны хуримтлын 
төслийг хөөцөлдөөд явж байгаа бол бас энэ чиглэлээр ажиллаж буй нэг хэлбэр гэх мэт.  
 

Улаанбаатар зэрэг том хот суурингийн хүн амын эрс өсөлт, хот суурин бараадсан механик нүүдэл 
суудлаас шалтгаалан хот суурин газрын, ялангуяа эмзэг бүлэг, гэр хороололын усны асуудал бас 
шийдлээ хүлээсээр л байна. Энэ талаар 1996 оны Цангасан хотуудыг усаар хангах нь (Water for Thirsty 
Cities), мөн 2011 оны Ус ба хот (Water for cities: responding to the urban challenge) зэрэг өмнөх жилүүдийн 
Усны өдрийн илгээлтүүдэд нилээд тодорхой дурьдсан байх тул эргэж харна биз. 

 
  

Арай дэлгэрэнгүй ...  
Хүүхэд, хойч үеийнхээ унд усны асуудал, ариун цэвэр, эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэх нь улс 

бүрийн, хүн бүрийн нэн тэргүүн зорилго байдаг нь тодорхой. Энэ утгаараа 2003 оны дэлхийн усны 



өдрийг “Ус хойч үеийнхэнд” (Water for Future), сэдэв уриан дор тэмдэглэж, хүүхэд, хойч үетэй холбоотой 
усны асуудлыг хөндөж байлаа.   

Дээр дурьдсанчлан өнөөдөр дэлхий дээр дөрвөн дунд сургуулийн нэгд нь хүүхэд,  сурагчдын 
ундны асуудлыг шийдэж чадаагүй статистик байна.  
 

 Манай улс аль социализмийн үеэс эхлэн Бүхнийг хүүхдийн сайн сайхан төлөө уриан дор хүүхэд, 
багачуудын төлөө нам, засгийн зүгээс их юм хийж, хүүхэд багачууд арчилж хамгаалж ирсэн байдаг. 
Дараа нь капитализмын үед хүүхдийн асуудал эзэнгүй шахуу болж, нэг хэсэг энэ асуудал дор унаж, 
“гудамжны хүүхэд” хүртэл бий болсон он жилүүд бий. Харин сүүлийн жилүүдэд байдал сайжирч буй 
хандлага байна.  
 Энэ удаа орон нутгийн инженер нарын тусламжтайгаар дунд сургуулиудад хүүхэд сурагчдын 
ундны асуудлыг хэрхэн шийдэж талаар бяцхан судалгаа хийлээ.  

Энд Монгол орны зүүн баруун хязгаар, төвийн нутаг, говийн нутгийг хамруулан 5-6 аймгаас 
судалгаа авсан болно.  

Өглөө болон өдрийн цайны хөтөлбөрийн хүрээнд сургуулийн бага ангийнхан ерөнхийд нь унд ус, 
хоол, цайны асуудлыг бараг шийдсэн байх. Мөн сургуулиуд өөрсдийн боломжын хэрээр анги танхим, 
заал, коридортоо ундны усны төхөөрөмж тавих болсон байна. Тухайлбал, Говь-Алтай аймгийн 
сургуулийн хэмжээнд ангийн 80% устай ба усгүй анги болон ахлах ангийн хүүхдүүд өөрсдөө саванд ус 
хийж хэрэглэж байна (Говь Алтайн усны инженер Д.Оюунболд). 

Энэхүү судалгааны үр дүнг доорх хэдэн зургаар илтгэв.  
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чойбалсан хотын Хан уул 
цогцолбор сургууль болон 
Дорнод аймгийн Матад сум 
(Усны инженер А.Шинэчимэг) 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

 
Ховд аймгийн төвийн болон Үенч сумын сургууль (Ховд, 
Усны инженер З.Бахытбол) 

Говь-Алтай аймгийн төвд 10 жилийн 5 сургууль болон Тонхил сумын 
сургууль (Усны инженер Д.Оюунболд) 


